
ROVVILTNEMNDA I REGION 7
Nordland

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:
Rovviltnemnda i region 7 Ann Hege Lervåg Øyvind Skogstad
c/o Fylkesmannen i Nordland 75 65 07 12 75 53 15 68
Moloveien 10 ahl@sp.no
8002 BODØ

Utkast til referat fra møte 4/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Dato: 1. desember 2011
Sted: Statens hus, Bodø
Tid: 11:00 – 14:00
Sekretariat: Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø, 

Tlf: 75 53 15 80 / Fax 75 53 16 80

Med på møtet:
Fra nemnda:
Ann-Hege Lervåg Nordland fylkeskommune 
Dagfinn Olsen   Nordland fylkeskommune
Sonja Steen Nordland fylkeskommune
Betty Kappfjell Sametinget
Oddleif Olavsen (vara) Nordland fylkeskommune

Forfall:
Tor-Asgeir Johansen Nordland fylkeskommune             
Arild Inga Sametinget

Fra sekretariatet:
Magne Totland seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland
Øyvind Skogstad rådgiver, Fylkesmannen i Nordland
Jostein Øvervatn seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Observatører:
Berit Gjerstad Mattilsynet – Regionkontoret for Nordland
Vegar Pedersen SNO – Nordland

Nemnda avholdt internt møte fra 11:00 til 11:40.

Møteleder Ann-Hege Lervåg ønsket velkommen. 

Adresseliste

   

Deres ref Vår ref Arkivnr Dato
2011/579 433.52 16.12.2011
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Sak 20/2011 Godkjenning av saksliste
Under sak 26 Eventuelt, ønsker Rovviltnemnda å diskutere mottatte brev fra beitenæringa i 
Hattfjelldal vedrørende SNO. Videre ønsker nemnda å diskutere muligheten for et dialogmøte med 
reindriftsnæringa om bruk av FKT-midler. Ellers ingen merknader til sakslista.

Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner sakslista til møte 4/2011. Sak vedrørende brev fra 
beitenæringa i Hattfjelldal diskuteres under sak 26, Eventuelt. Sak om mulig møte med reindrifta 
diskuteres under sak 24, FKT-tiltak 2011 – forbruk av midler og omfordeling av restmidler.

Sak 21/2011 Godkjenning av referat fra møte 3/2011 den 1. august
Rovviltnemndas vedtak:
Rovviltnemnda i region 7 – Nordland godkjenner referatet fra møte 3/2011 slik det foreligger.

Sak 22/2011 Orientering fra Mattilsynet om evt. beiterestriksjoner i 2012
Berit Gjerstad fra Mattilsynets regionkontor for Nordland orienterte. Se vedlagt presentasjon 
(vedlegg 1). Se også vedlagte pressemelding fra Mattilsynet som ble publisert samme dag 
(vedlegg 2).

Sak 23/2011 Kvote for jakt på gaupe 2012
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forslag til vedtak. 
Rovviltnemnda diskuterte behovet for å legge til rette for et målrettet uttak i områder som har hatt de 
største tapene til gaupe denne beitesesongen, og la særlig vekt på å ha en tilgjengelig fridyrkvote som 
kan målstyres til områder der man har hatt de største tapene til gaupe denne beitesesongen.

Ann-Hege Lervåg fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Rovviltnemnda i Nordland fatter vedtak om kvotejakt på gaupe innenfor region 7 – Nordland i 

2012. Kvota settes til totalt 12 gauper, hvorav maksimalt 6 hunndyr over ett år. Kvota settes 
på bakgrunn av kunnskap om bestandsutviklingen både i hele fylket og i de ulike 
forvaltningsområdene i fylket, føringer i vedtatt forvaltningsplan og de siste års tap av sau og 
rein til gaupe. 

2. Kvota fordeles på følgende måte:
Område 1 – Lofoten/Vesterålen, kvotefri jakt.
Område 2 - Ytre Nordfylket, kvote på 1 gauper.
Område 3 – Indre Nordfylket, kvote på 1 gauper.
Område 4 – Ytre Midtfylket, kvote på 1 gauper.
Område 5 – Indre Midtfylket, kvote på 1 gauper.
Område 6 – Ytre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Område 7 – Indre Sørfylket, kvote på 2 gauper.
Frie dyr: 4 dyr

3. 4 dyr (”frie dyr”) fordeles ikke ved starten av kvotejakta, men kan fordeles seinere av 
Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda. Ved fordeling skal det legges vekt på 
skadesituasjonen på rein og sau til gaupe, felte gauper og bestandssituasjonen, slik at man 
kan legge til rette for et høyere uttak i de områdene der man har hatt de største tapene til 
gaupe denne beitesesongen. Videre kan Fylkesmannen i samråd med Rovviltnemnda 
omfordele restkvota underveis i kvotejakta avhengig av vinterens gauperegistrering, hvor 
gaupe blir felt og behovet for å målstyre restkvota til områder med store tap til gaupe. 
Kvotejakta administreres av Fylkesmannen i Nordland.

4. Rovviltnemnda i Nordland oppfordrer ny rovviltnemnd til å fortsatt ha fokus på å bidra til en 
bedre og mer presis registrering av gaupe i fylket.

Ann-Hege Lervågs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Sak 24/2011 Forebyggende og konfliktdempende tiltak 2011 – forbruk av midler og 
omfordeling av restmidler
Rovviltnemnda diskuterte sekretariatets saksframlegg og forbruket av FKT-midlene for 2011. 
Rovviltnemnda slutter seg til sekretariatets forslag til søknader som burde innvilges. Videre ønsket 
nemnda å innvilge søknad fra Jillen Njaarke RBD, østre siida, om midler til flytting mellom 
vinterbeitesoner og søknad fra Knut og Egon Kappfjell, Voengel Njaarke RBD, om midler til 
tilskuddsfôring av rein på fri mark på innlandet og intensiv gjeting utover høsten 2011. 

Rovviltnemnda fant det ikke riktig å innvilge søknad fra Knut og Egon Kappfjell, Voengel Njaarke 
RBD, om midler til innkjøp av 40 stk radiobjeller fra Telespor. Nemnda vurderte også søknad mottatt 
fra Sven-Are Kappfjell, Jillen Njaarke RBD østre siida, om midler til forsøksprosjekt med 
individmerking av reinsdyr med Vombolus og foring på frimark. Denne søknaden ble mottatt i 
etterkant av sekretariatets forslag til fordeling av restmidlene. 

Rovviltnemndas vedtak:
1. Rovviltnemnda i Nordland vedtar at restmidlene fra FKT-midlene 2011 skal disponeres slik:

Hattfjelldal kommune
Ekstra midler til utvida tilsyn med vokterhund.     Kr 35 116,-

   
Byrkije reinbeitedistrikt (RBD), Hattfjelldal
Ekstra utgifter i forb. med kjøp av radiobjeller. Kr 32 005,-                        

Jillen Njaarke RBD, østre siida, Grane.
Forskudd driftsutgifter utprøving radiobj. Followit 2012, Kr 59 907,-
Dekker 90 % av kostnadene. 

   
Ole Henrik Kappfjell, Jillen Njaarke RBD, østre siida.
Opplæring/kursing av hund til kadaversøk, kjøp av Kr 11 900,-
hundepeileutstyr.    

Statens Naturoppsyn Nordland/Statskog.
Ekstra midler til registrering av ynglinger av jerv vinteren 2012 Kr 300 000,-    

Jillen Njaarke RBD, østre siida
Midler til flytting mellom vinterbeitesoner i 2011 Kr 60 000,-

Knut og Egon Kappfjell, Voengel Njaarke RBD
Tilskuddsfôring av rein på fri mark på innlandet og intensiv Kr 42 012,-
gjeting utover høsten/vinteren 2011/2012

Innkjøp av radiobjeller fra Telespor.
Kjøp av 1 000 radiobjeller i 2012; Kr 603 458,-
forskuddsbetaling for å få lav pris (resterende sum restmidler)

Forhåndsbestilte bjeller kan fordeles til både saue- og reindriftsnæringa ved behandling av 
mottatte søknader ved ordinær søknadsrunde vinteren 2012. 

Ved innvilging av søknad om innkjøp av radiobjeller fra Telespor, vil det bli gitt tilskudd til 
dekking av inntil 90 % av kostnader ved innkjøp og driftskostnader første år. Driftskostnader i 
senere år bør betales av den enkelte bruker, og det vil i utgangspunktet ikke bli gitt tilskudd til 
dette. I spesielle situasjoner vil imidlertid nemnda kunne vurdere dette nærmere.
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Endelig sum til forhåndsbetaling av radiobjeller vil bli justert etter endelig utbetaling av 
tilskudd til andre tiltak.

2. Rovviltnemnda avslår følgende søknader om restmidler:

Knut og Egon Kappfjell, Voengel Njaarke RBD
Innkjøp av 40 stk radiobjeller fra Telespor.      
Etter Rovviltnemndas vurdering bør fordeling av radiobjeller fra Telespor skje etter en 
helhetlig vurdering og prioritering mellom alle søknadene om bjeller fra både 
reindriftsnæringa og sauenæringa. Søknad om bjeller bør derfor skje gjennom ordinær 
søknadsrunde vinteren 2012. 

Sven-Are Kappfjell, Jillen Njaarke RBD, østre siida
Individmerking av reinsdyr med Vombolus.
Rovviltnemnda finner ikke å kunne prioritere å tildele restmidler til søknad fra Sven-Are 
Kappfjell. Rovviltnemnda er generelt positiv til utprøving av tiltak som kan gi ny og mer presis 
kunnskap om tap av rein til freda rovvilt. Nemnda viser til muligheten for å søke om FKT-
midler i 2012, med søknadsfrist 15. januar. Nemnda er imidlertid av den oppfatning at 
omsøkte tiltak i liten grad vil bidra til reduserte tap til rovvilt, og vil derfor oppfordre søker til 
å forsøke å finne andre finansieringskilder i tillegg til evt. søknad om FKT-midler.

3. Rovviltnemnda oppfordrer ny nemnd å ha en prinsippdiskusjon om bruk og fordeling av FKT-
midler i reindrifta i forkant av fordeling av midlene i 2012.

4. Rovviltnemnda ønsker å invitere reindrifta til et dialogmøte om bruk av FKT-midler i forkant 
av søknadsfristen for 2012-midlene.

Sak 25/2011 Orienteringssaker
Sak 25/2011 ble behandlet før sak 23 og 24.

a) Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og lisensfelling

Notat fra sekretariatet ble lagt fram i møtet (vedlegg 3).

b) Brev til Rovviltnemnda

Følgende brev ble tatt til orientering av Rovviltnemnda:
Dato Fra Til Kopi Tema
23.08.2011 MD Rovviltnemnda i 

Nordland
Vedrørende finansiering av 
bestandsregistreringer av rovvilt

25.08.2011 MD Rovviltnemndene Videre oppfølging av rovviltforliket 2011

26.08.2011 Fylkesmannen i 
Troms

Fylkesmannen i Nordland Protokoll fra møte i rovviltnemnda region 8 den 
23. august

09.09.2011 Sametinget Rovviltnemnda i 
Nordland

Sametingets oppnevning av nytt medlem i 
nemnda

15.09.2011 MD Rovviltnemndene Endringer i rovviltforskriften – godtgjøring ved 
forsøk på skadefelling

29.09.2011 MD Alle fylkeskommnuer Rovviltnemndene Oppnevning av nye medlemmer til nemndene

17.10.2011 MD Rovviltnemndene Avgjørelser i klager på vedtak om lisensfelling av 
bjørn 2011

18.10.2011 Nordland 
fylkeskommune

Fylkesmannen i Nordland Forslag på medlemmer til rovviltnemnda

20.10.2011 DN Rovviltnemnda 
region 7

Foreløpig svar – ekstraordinært uttak av bjørn i 
Hattfjelldal kommune

20.10.2011 Norsk Sau og Geit Rovviltnemndene Uttalelse vedr. uttak av lisenskvote på bjørn og 
jerv

30.10.2011 Krokan Gård Fylkesmannen i Nordland Informasjon om beitesesongen 2011, tap av dyr 
og anmodning om uttak av jerv

31.10.2011 Saltdal Østre Rovviltnemnda i Innspill om vedtatt jervekvote i 2011/2012
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Beitelag Nordland

29.11.2011 MD DN Rovviltnemndene Om oppfølging av rovviltforliket - bjørn

Rovviltnemnda viser til brev av 23.08.2011 fra MD vedrørende nemndas innspill datert 30.03.2011 
om bestandsregistrering av rovvilt. Nemnda ønsker at deres innspill stiles om og sendes til Rovdata, jf. 
innholdet i brevet fra MD.

Sak 26/2011 Eventuelt
a) Orientering om rovviltforliket
Ann-Hege Lervåg orienterte om rovviltforliket som ble inngått på Stortinget den 16.06.2011, og om 
brev av 25.08.2011 fra Miljøverndepartementet om videre oppfølging av rovviltforliket.

Rovviltnemnda vil utarbeide et notat om rovviltforliket som sendes til Energi og miljøkomiteen på 
Stortinget. Rovviltnemnda vil også sende en forespørsel til Energi og miljøkomiteen med ønske om et 
møte mellom komiteen og Rovviltnemnda i region 7.

b) Brev fra beitenæringa i Hattfjelldal vedrørende SNO
Rovviltnemnda diskuterte innholdet i brevene, som omhandler kritikk mot SNO i forbindelse med 
oppfølging av innmeldte bjørneobservasjoner i Hattfjelldal i etterkant av lisensfellingsperioden. 
Rovviltnemnda konkluderte med at det er ønskelig med et møte i Hattfjelldal mellom aktuelle parter
for å diskutere relevante tema, problemstillinger og uklarheter knyttet til rovvilt og beitenæringene.  

Møtet varte fra kl 11:00 – 14:00
Referent: Øyvind Skogstad 

Vedlegg:
1. Presentasjon fra Mattilsynet 

2. Pressemelding 01.12.2011 fra Mattilsynet om evt. beiterestreksjoner

3. Notat fra sekretariatet med orientering om Status rovdyrtap, erstatningsoppgjør og 
lisensfelling

Adresseliste:
- Bioforsk Nord, Tjøtta, 8860 Tjøtta (e-post)
- Foreningen Våre Rovdyr (e-post)
- Kommunenes Sentralforbund v/ Torgar Eggen (e-post)
- Mattilsynet, regionkontoret for Nordland (e-post)
- Naturvernforbundet i Nordland v/ Erling Solvang (e-post)
- Nordland bondelag v/ Wanja Rakvaag (e-post)
- Nordland JFF (e-post)
- Nordland reindriftsamers fylkeslag v/Mads Kappfjell (e-post)
- Nordland sau og geit v/ Ann Guro Hansen (e-post)
- Reindriftsforvaltningen i Nordland (e-post)
- Rovviltnemnda i Nordland (e-post)
- Rovviltutvalget i Nordland bonde- og småbrukarlag v/ Bjørnar Hansen (e-post)
- Statens naturoppsyn Nordland (e-post)


